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Vivendo o chamado de Cristo no mundo em 
transformação



Missio Dei

Humanidade Natureza



Missio Dei
Deus Encarnado

Jesus

Revelar que Deus é misericórdia 
– caminhar/fazer COM 

Revelar o Reinado de Deus para o 
mundo – conectar, sanar



“O Espírito do Senhor
está sobre mim,

porque ele me ungiu
para pregar boas novas
aos pobres.

Ele me enviou
para proclamar liberdade
aos presos

e recuperação da vista
aos cegos,

para libertar os oprimidos
e proclamar o ano da graça

do Senhor” (Lucas 4:18-19)



Por isso: Do decálogo 

(Ex 20:1-17 e Dt 5:4-21)

A primeira “palavra” 
(mandamento):

“Eu sou YAHWEH  o teu ,(ְיֹהָוה)
Deus, que te tirei do Egito, da 
terra da escravidão.” Ex e Dt

“Deus deseja que todas as 
pessoas sejam salvas
(curadas, protegidas, 

resgatadas) e cheguem ao
pleno conhecimento da 

Verdade (Jesus)” (1Tm 2:4)

Apresentador
Notas de apresentação
Sod’zo – não soter  - Salvacao como estar salva – segura, fora de perigo Soterion – salvação – Lc 2:30; 3:6; Atos 28:8 



Guardar e cultivar a terra (Gn 2:15) – Escolher textos – escolher teologias  

Quando fizer suas necessidades fisiológicas (#2) não as deixem expostas 
para contaminar e trazer doenças porque o Senhor vai te visitar e passear 
no seu acampamento (Dt 23)

Fazer a justiça, proteger o órfão, a viúva e o estrangeiro (Profetas)

Ensinar que a hospitalidade e a liberdade são essenciais para uma vida 
plena em Deus (Dt e Ev e 1Pd)

Missão (louvor/glória) de Deus 
na qual somos colaboradoras/es

Apresentador
Notas de apresentação
Guardar e cultivar a terra (Gn 2:15) Quando fizer suas necessidades fisiológicas (#2) não as deixem expostas para contaminar e trazer doenças porque o Senhor vai te visitar e passear no seu acampamento (Dt 23:12) Fazer a justiça, proteger o órfão, a viúva e o estrangeiro (Is, Jr, Os)(Dt 6:20-21; Lv 19:18.33-34)



Missão (louvor/glória) de Deus 
na qual somos colaboradoras/es

Orar e Trabalhar (Ora et Labora) 

Caminhar com as pessoas que mais necessitam – Jesus  

Providenciar e compartilhar recursos para que haja comida, saúde e 
relações baseadas no amor (1Cor 11:17ss  – Eucaristia)

Não se amoldar ao mundo, mas transformá-lo pela conversão de nossas 
mentes e corações (Rom 12:2)
Evitar todo tipo de violência e discursos violentos, amar e orar pelas 
pessoas que fazem o mal (Rom 12) 

Apresentador
Notas de apresentação
Mt 6; 1Cor 11:17ss; Tg 2:14-26)



Proclamar as boas novas 
do Reinado de Deus 



Que é o Evangelho? O que são as “Boas 
Novas”? Quem recebe como boa notícia e 

quem recebe como má notícia? 

Reinado de Deus
X

Reino de Deus 



Ensinar, batizar e nutrir 
novas pessoas crentes



Ensinar: desafio epistemológico (quem 
ensina quem), conteúdos, metodologias, 

Batizar: mergulhar, envolver, conectar
- À que pessoa, projeto, ideo-teologia?

Nutrir: de onde vem o alimento e o cuidado, 
quem é responsável, formação continuada



Responder às necessidades 
humanas com amor



O que é “responder”? 
“Ora et Labora”

Quais são as necessidades em termos 
holísticos – superar as dicotomias e tomar 

posição – seguir Jesus 

Qual o método: através do amor
O que é amar? 



Procurar a transformação das 
estruturas injustas da 

sociedade, desafiar toda 
espécie de violência, e 

buscar a paz e a 
reconciliação



Transformar – lutar contra a injustiça
Quais são as injustiças ao redor e dentro de nós? 

Desafiar TODA espécie de violência
Quais são as violências que nosso povo sofre? 

Quem sofre mais? Que grupos estão mais 
vulneráveis?

Paz e Reconciliação
- Justiça e Perdão –

Igreja deve ligar não desligar 



Lutar para salvaguardar a 
integridade da Criação, 

sustentar e renovar a vida 
da terra



Lutar – agir – movimentar-se – engajar-se

Justiça ambiental é uma prioridade de 
máxima importância 

Mordomia – Cuidado – Estilo de 
vida – Desafio pessoal e 

comunitário
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